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2.3 De aanlandplicht in 2021-2023

In de Europese teruggooiplannen is per visserij vastgelegd welke uitzonderingen op de aanlandplicht 
gelden. En welke eventuele voorschriften voor de uitvoering van de aanlandplicht noodzakelijk zijn. De 
nieuwe teruggooiplannen hebben betrekking op zowel demersale als pelagische visserijen. Ze gelden voor 
de jaren 2021 tot en met 2023. Een aantal uitzonderingen en vrijstellingen gelden voorwaardelijk. 

2.3.1 Aanlandplicht Noordzee 2021-2023
Het teruggooiplan Noordzee gaat over de Uniewateren van de Noordzee. Dit geldt in de ICES-sectoren 2a, 3a 
en ICES-deelgebied 4. Hierin staan 8 vrijstellingen op grond van hoge overleving en 17 de-minimisvrijstel-
lingen. Gelden er bij deze vrijstelling specifieke aanvullende bepalingen? Dan hebben we dat aangegeven.

2.3.1.1 Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee

U hoeft bepaalde vangsten niet aan te landen als deze een hoge overlevingskans heeft. Dit moet wel 
wetenschappelijk zijn aangetoond. In 2021 gelden in de Noordzee vrijstellingen op basis van overlevings-
kansen voor:
• langoustines
• tong
• bijvangsten met korven en fuiken van alle soorten waarvoor vangstbeperkingen gelden
• vangsten en bijvangsten van schol
• schol (ondermaatse)
• tarbot
• roggen
• makreel en haring in de ringzegenvisserij

We hebben deze uitzonderingen voor u samengevat in de tabel 2 hieronder. Wilt u de tekst lezen? U vindt 
deze op de website van de Europese Commissie.
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Tabel 2: Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee

Soort(en) Gebied Vistuig Extra bepaling(en)
Manier van 
terugzetten

Langoustines Uniewateren van 
ICES-sectoren 2a, 
3a en ICES-deel-
gebied 4

Korven (FPO) U laat de langoustines 
meteen in hun geheel 
vrij in het gebied waar 
u ze heeft gevangen.

Langoustines Uniewateren van 
ICES-sectoren 2a, 
3a en ICES-deel-
gebied 4

Bodemtrawls 
(OTB, OTT, TBN)

Vrijstelling geldt alleen 
wanneer gebruik wordt 
gemaakt van één van de 
volgende selectiviteitsvoorzie-
ningen:
• een kuil met een maaswijdte 

van meer dan 80 mm; 
• een kuil met een maaswijdte 

van ten minste 70 mm die is 
uitgerust met een soortselec-
tief rooster met een afstand 
van ten hoogste 35 mm 
tussen de staven.

Tong 

(alleen 
ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 4c 
binnen 6 zeemijl 
voor de kust en 
buiten vast-
gestelde 
kraam gebieden

Ottertrawls (OTB) 
met een 
maaswijdte in de 
kuil van 80-99 
mm

Vrijstelling geldt alleen voor 
vaartuigen:
• met een lengte van 10 meter 

of minder;
• met een motorvermogen van 

221 kilowatt of minder;
• die vissen in wateren van 

maximaal 30 meter diep;
• tijdens trekken van maximaal 

90 minuten.

U laat de tong meteen 
vrij in het gebied waar 
u deze heeft 
gevangen.

Alle soorten 
waarvoor 
vangstbeper-
kingen gelden

Uniewateren van 
ICES-sector 3a en 
ICES-deelgebied 4

Korven en fuiken 
(FPO, FYK)

U laat de vis meteen 
vrij onder het 
wateroppervlak.

Schol Uniewateren van 
ICES-sector 3a en 
ICES-deelgebied 4

Staande netten 
(GNS, GTR, GTN, 
GEN)

U laat de schol 
meteen vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.Schol Uniewateren van 

ICES-sector 3a en 
ICES-deelgebied 4

Deense zegens 
(SDN)

Schol Uniewateren van 
ICES-sector 3a en 
ICES-deelgebied 4

Bodemtrawls 
(OTB, PTB) met 
een maaswijdte 
van ten minste 
120 mm

Vrijstelling geldt wanneer 
gericht wordt gevist op platvis 
of rondvis.

Schol Uniewateren van 
ICES-sector 3a

Bodemtrawls 
(OTB, PTB) met 
een maaswijdte 
van 90-199 mm

Vrijstelling geldt wanneer 
gericht wordt gevist op platvis 
of rondvis.
Alleen bij gebruik van een Seltra 
paneel met een boven-paneel 
met een maaswijdte van 140 
mm (vierkante mazen), met een 
maaswijdte van 270 mm.

Schol Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Bodemtrawls 
(OTB, PTB) met 
een maaswijdte 
van 80-199 mm

Vrijstelling geldt wanneer 
gericht wordt gevist op platvis 
of rondvis.
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Soort(en) Gebied Vistuig Extra bepaling(en)
Manier van 
terugzetten

Schol

(alleen 
ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 2a en 
ICES-deelgebied 4

Boomkorren met 
maaswijdte  
80-119 mm 
(BT2)

Vrijstelling geldt alleen als het 
motorvermogen 221 kilowatt 
of meer is, in combinatie met 
een flip-up rope of Benthos 
Release Panel (BRP).

of:

voor vaartuigen:
•  met een lengte van 24 meter 

of minder;
•  met een motorvermogen 

van 221 kilowatt of minder;
•  tijdens trekken van 

maximaal 90 minuten.

U laat de ondermaat-
se schol meteen vrij in 
het gebied waar u 
deze heeft gevangen.

Schol

(alleen 
ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 2a en 
ICES-deelgebied 4

Boomkorren met 
maaswijdte  
80-119 mm 
(BT2)

Vrijstelling geldt alleen voor 
vaartuigen van de lidstaten die 
de roadmap voor Fully 
Documented Fisheries 
implementeren.

Nederland implementeert de 
roadmap voor Fully Documen-
ted Fisheries. Dat betekent dat 
Nederlandse vaartuigen 
gebruik kunnen maken van 
deze tijdelijke vrijstelling. 
Aanvullend vindt onderzoek 
plaats naar de overleving en/of 
selectiviteit.

Tarbot Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Boomkorren met 
maaswijdte van 
tenminste 80 mm

Aan deze vrijstelling is een 
onderzoekverplichting 
verbonden.

vrijstelling is voorlopig van 
toepassing tot en met 
31 december 2022

U laat de tarbot 
meteen vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.

Roggen Uniewateren van 
ICES-sector 2a, 3a 
en ICES-deel-
gebied 4

Uniewateren van 
ICES-sector 2a, 
3a en ICES-deel-
gebied 4

Aan deze vrijstelling is een 
onderzoekverplichting 
verbonden.

U laat de roggen 
meteen vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.

Tabel 2: Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee (vervolg)



19 | Informatiebulletin visserij

Soort(en) Gebied Vistuig Extra bepaling(en)
Manier van 
terugzetten

Makreel,
Haring

Uniewateren van 
ICES-sector 2a , 
3a en ICES-deel-
gebied 4

Ringzegens De ringzegen is voorzien van 
zichtbare boeien die duidelijk 
de grens voor het punt van 
ophaling markeren.

Het vaartuig en de ringzegen 
zijn uitgerust met een 
elektronisch systeem om te 
registreren en te documenteren 
wanneer, waar en in welke 
mate de ringzegen is ingezet 
voor alle visserijactiviteiten.  

De ingesloten school vissen 
wordt bemonsterd vóór de 
vrijlating om de soortensamen-
stelling, de groottesamenstel-
ling en de hoeveelheid te 
ramen.

De vangst wordt 
vrijgelaten voordat de 
ringzegen tot een 
bepaald percentage is 
gesloten. We noemen 
dit het punt van 
ophaling. In de 
makreelvisserij is dit 
bij 80% sluiting van 
de ringzegen. In de 
haringvisserij bij 90%. 
Als de ingesloten 
school uit beide 
soorten bestaat, is het 
punt van ophaling bij 
80% sluiting.

2.3.1.2 De-minimisvrijstellingen Noordzee

In 2021 gelden in de Noordzee 17 de-minimisvrijstellingen. Op grond hiervan mogen bepaalde hoeveel-
heden worden teruggegooid. U vindt deze de-minimisvrijstellingen in tabel 3.

Tabel 2: Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de Noordzee (vervolg)
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Tabel 3. De-minimisvrijstellingen in de Noordzee (2021)

Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Tong Uniewateren van 
de ICES-sectoren 
2a en 3a en van 
ICES-deelgebied 4

Schakel- en 
kieuwnetten (GN, 
GNS, GND, GNC, GTN, 
GTR, GEN, GNF)

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
tong in deze visserij

Tong 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Boomkorren (TBB) 
met een maaswijdte 
van 80-119 mm

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
tong in deze visserij

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik 
van een Vlaams 
paneel.

Tong, schelvis, 
wijting, kabeljauw, 
zwarte koolvis en 
heek 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 3a

Langoustinevisserij 
met bodemtrawls 
(OTB, OTT, TBN) met 
een maaswijdte van 
ten minste 70 mm

4% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
langoustines, tong, 
schelvis, wijting en 
Noordse garnaal, 
kabeljauw, zwarte 
koolvis en heek

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik 
van een soortselec-
tief rooster met een 
afstand van ten 
hoogste 35 mm 
tussen de staven.

Tong, schelvis, 
wijting, kabeljauw, 
schol, zwarte 
koolvis, haring, 
kever, grote 
zilversmelt en 
blauwe wijting 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 3a

Visserij op Noordse 
garnaal met 
bodemtrawls (OTB, 
OTT) met een 
maaswijdte van ten 
minste 35 mm

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
langoustines, tong, 
schelvis, wijting, 
kabeljauw, zwarte 
koolvis, schol, Noordse 
garnaal, heek, kever, 
grote zilversmelt, haring 
en blauwe wijting

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik 
van een soortselec-
tief rooster met een 
afstand van ten 
hoogste 19 mm 
tussen de staven en 
met een vrije uitlaat 
voor de vis.

Wijting 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 3a

Bodemtrawls (OTB, 
OTT, TBN, PTB) met 
een maaswijdte van 
90-119 mm die zijn 
uitgerust met een 
seltra-paneel 

2% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
langoustines, kabeljauw, 
schelvis, wijting, zwarte 
koolvis, tong, schol en 
heek in deze visserij

Bij gebruik van 
maaswijdte  
90-119 mm geldt 
deze vrijstelling 
alleen als het net is 
uitgerust met een 
seltra-paneel met 
een bovenpaneel 
met een maaswijdte 
van 140 mm 
(vierkante mazen), 
met een maaswijdte 
van 270 mm 
(ruitvormige mazen) 
of met een 
maaswijdte van  
300 mm (vierkante 
mazen).

Uniewateren van 
ICES-sector 3a

Bodemtrawls (OTB, 
OTT, TBN, PTB) met 
een maaswijdte van 
ten minste 120 mm

2% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
langoustines, kabeljauw, 
schelvis, wijting, zwarte 
koolvis, tong, schol en 
heek in deze visserij

Schol 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Visserij op langous-
tine met bodem-
trawls met een 
maaswijdte van 
80-99 mm

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
zwarte koolvis, schol, 
schelvis, wijting, 
kabeljauw, Noordse 
garnaal, tong en 
langoustines

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik 
van een SepNep.

Alle soorten 
waarvoor 
vangstbeperkin-
gen gelden

Uniewateren van 
de ICES-sectoren 
4b en 4c

Visserij op Noordzee-
garnaal met 
boomkorren

6% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
alle soorten waarvoor 
vangstbeperkingen 
gelden in deze visserij.
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Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Leng

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Bodemtrawls (OTB, 
OTT, PTB) met een 
maaswijdte van 
tenminste  
120 mm

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
leng in deze visserij

Wijting en 
kabeljauw 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-sector 4c

Bodemtrawls of 
zegens (OTB, OTT, 
SDN, SSC) met een 
maaswijdte van 
70-99 mm

5% van de totale onder 
de aanlandingsverplich-
ting vallende jaarlijkse 
vangsten van 
ondermaatse wijting en 
kabeljauw in deze 
visserij

De maximale 
hoeveelheid 
kabeljauw die mag 
worden terugge-
gooid, is beperkt tot 
2% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van deze soort.

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2021. 

Wijting 

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
de ICES-sectoren 
4a en 4b

Bodemtrawls of 
zegens (OTB, OTT, 
SDN, SSC) met een 
maaswijdte van 
70-99 mm

4% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
wijting in deze visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Wijting

(alleen ondermaats)

Uniewateren van 
ICES-deelgebied 4

Boomkorren (TBB) 
met een maaswijdte 
van 80-119 mm

2% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
tong en schol in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2021.

Makreel, 
horsmakreel, 
haring en wijting

ICES-sectoren 4b 
en 4c ten zuiden 
van 54° NB

Pelagische trawls 
(OTM/PTM)

1% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
makreel, horsmakreel, 
haring en wijting in 
deze visserij

Vrijstelling geldt 
alleen voor 
vaartuigen met een 
lengte over alles tot 
25 meter. Vrijstel-
ling geldt voorwaar-
delijk tot en met  
31 december 2022.

Tabel 3. De-minimisvrijstellingen in de Noordzee (2021) (vervolg)
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Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Sprot, kever, 
zandspiering en 
blauwe wijting

Uniewateren van 
ICES-sector 3a en 
ICES-deelgebied 4

Bodemtrawls (OTB, 
OTM, OTT, PTB, PTM, 
SDN, SPR, SSC, TB, 
TBN) met een 
maaswijdte groter 
dan 80 mm en in de 
visserij op Noordse 
garnaal (zie extra 
bepalingen).

Een gecombineerde 
hoeveelheid sprot, 
zandspiering, kever en 
blauwe wijting die niet 
meer dan 1% van de 
totale jaarlijkse 
vangsten uitmaakt in 
deze visserijen.

In visserij op 
Noordse garnaal 
geldt deze 
vrijstelling alleen als 
gebruik wordt 
gemaakt van vistuig 
dat is uitgerust met 
een sorteerrooster 
met een afstand van 
maximaal  
19 mm tussen de 
staven of een 
vergelijkbare 
selectiviteitsvoor-
ziening en een 
visretentiesysteem 
met maaswijdte 
groter dan 35 mm in 
ICES-sector 3a en 
groter dan  
32 mm in ICES-
deelgebied 4.

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Leng

(alleen  ondermaats)

ICES-deelgebied 4 Demersale visserij op 
heek met beuglijnen 
(LLS)

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
leng in deze visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Horsmakreel ICES-sectoren 4b 
en 4c

Bodemtrawls (OTB, 
OTT, PTB) met een 
maaswijdte tussen 80 
en 99 mm

6% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
horsmakreel in deze vis-
serij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Makreel ICES-sectoren 4b 
en 4c

Bodemtrawls (OTB, 
OTT, PTB) met een 
maaswijdte tussen 80 
en 99 mm

6% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
makreel in deze visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Blauwe wijting ICES-deelgebied 4 Industriële pelagische 
trawls

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten van 
blauwe wijting

Vrijstelling geldt 
voor vaartuigen die 
vangst aan boord 
verwerken tot 
surimibasis.

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot 
en met 31 december 
2022.

Tabel 3. De-minimisvrijstellingen in de Noordzee (2021) (vervolg)
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2.3.2 Aanlandplicht westelijke wateren 2021-2023
Het teruggooiplan voor de westelijke wateren 2021-2023 gaat over de aanlandplicht in de noordwestelijke 
en zuidwestelijke wateren. Het teruggooiplan geldt zowel voor de demersale als de pelagische visserijen in 
de ICES-deelgebieden 5 (met uitzondering van 5a en met inbegrip van enkel de wateren van de Unie van 5b), 
6, 7, 8, 9 en 10. En de Cecaf sectoren 34.1.1, 34.1.2 en 34.2.0.

Hierin staan 6 vrijstellingen op grond van hoge overleving en 15 de-minimisvrijstellingen in de noordweste-
lijke wateren. Gelden er bij deze vrijstelling specifieke aanvullende bepalingen? Dan hebben we dat 
aangegeven. We hebben deze extra bepalingen niet altijd helemaal in dit bulletin overgenomen, als dit niet 
relevant is voor de Nederlandse visserij. Wilt u meer weten over deze extra bepalingen? U leest de volledige 
tekst op de website van de Europese Commissie. Daar vindt u ook een overzicht van vrijstellingen die 
gelden in de zuidwestelijke wateren.

2.3.2.1 Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de noordwestelijke wateren 

U hoeft bepaalde vangsten niet aan te landen als deze een hoge overlevingskans heeft. Dit moet wel 
wetenschappelijk zijn aangetoond. Voor 2021 gelden in de noordwestelijke wateren vrijstellingen op basis 
van overlevingskansen voor:
• langoustines in specifieke visserijen met korven, vallen kubben, bodemtrawls en ottertrawls;
• tong in specifieke visserijen met ottertrawls;  
• roggen in alle visserijen;
• schol in specifieke visserijen met schakelnetten, ottertrawls, boomkorren en Deense zegens;
• bijvangsten in de visserij met korven, vallen en kubben; 
• makreel en haring in de ringzegenvisserij.

We hebben deze uitzonderingen voor u samengevat in de tabel hieronder. Wilt u de tekst lezen?  
U vindt deze op de website van de Europese Commissie.
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Tabel 4: Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de noordwestelijke wateren 

Soort(en) Gebied Vistuig Extra bepaling(en)
Manier van 
terugzetten

Langoustines ICES-deel-
gebieden 6 en 
7

Korven, vallen of 
kubben (FPO en 
FIX)

U laat de langousti-
nes meteen in hun 
geheel vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.

Langoustines ICES-deel-
ebied 7

Bodemtrawls met 
een maaswijdte 
groter of gelijk aan 
100 mm

Langoustines ICES-deel-
gebied 7

Bodemtrawls met 
een maaswijdte van 
70-99 mm 

Er zijn extra voorschriften in het 
beschermingsgebied in de 
Keltische zee (de wateren binnen 
de ICES-sectoren 7f en 7g en het 
deel van 7j dat ten noorden van 
50° NB en ten oosten van 11° WL 
ligt) en in ICES-sector 7a.

Langoustines ICES-sector 6a 
binnen twaalf 
zeemijl uit de 
kust

Ottertrawls met 
een maaswijdte van 
80-110 mm

Tong 

(alleen 
ondermaats)

ICES-sector 7d 
binnen 6 
zeemijl uit de 
kust en buiten 
vastgestelde 
kraamgebie-
den

Ottertrawls (OTT, 
OTB, TBS, TBN, TB, 
PTB, OT, PT, TX) 
met een maas-
wijdte in de kuil van 
80-99 mm

Dit geldt alleen voor vaartuigen:
• met een lengte van 10 meter;
• met een motorvermogen van  

221 kilowatt of minder;
• die vissen in wateren van 

maximaal 30 meter diep;
• tijdens trekken van maximaal  

90 minuten.

U laat de tong 
meteen vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.

Roggen ICES-deel-
gebieden 6 en 
7

Alle vistuigen Aan deze vrijstelling is een 
onderzoekverplichting verbonden.

U laat de roggen 
meteen vrij in het 
gebied waar u deze 
heeft gevangen.

Schol 7d, 7e, 7f en 
7g

Schakelnetten
(GTR, GTN, GEN, 
GN)

Schol 7d, 7e, 7f en 
7g

Ottertrawls
(OTT, OTB, TBS, 
TBN, TB, PTB, OT, 
PT, TX)

Schol ICES-sectoren 
7a tot en met 
7g

Boomkorren (TBB) Dit geldt alleen voor vaartuigen:
• met een motorvermogen van  

221 kilowatt of meer;
• die zijn uitgerust met een 

touwschot of een ontsnap-
pingspaneel voor benthos

Schol ICES-sectoren 
7a tot en met 
7g

Boomkorren (TBB) Dit geldt alleen voor vaartuigen:
• die gebouwd zijn om binnen 

12 zeemijl uit de kust te vissen;
• met een motorvermogen van  

maximaal 221 kilowatt;
• een maximale lengte van 24 

meter;
• tijdens trekken van maximaal  

90 minuten.

Schol 7d Deense zegen 
(SDN)
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Soort(en) Gebied Vistuig Extra bepaling(en)
Manier van 
terugzetten

Alle soorten 
waarvoor 
vangstbeper-
kingen gelden

ICES-deelge-
bieden 5 (met 
uitzondering 
van 5a en met 
inbegrip van 
enkel de 
wateren van 
de Unie van 
5b), 6 en 7

Korven, vallen en 
kubben (FPO, FIX, 
FYK)

U laat de vis meteen 
vrij.

Makreel, 
Haring

ICES-deelge-
bied 6

Ringzegens Ringzegen is voorzien van 
zichtbare boeien die duidelijk de 
grens voor het punt van ophaling 
markeren.
Het vaartuig en de ringzegen zijn 
uitgerust met een elektronisch 
systeem om te registreren en te 
documenteren wanneer, waar en 
in welke mate de ringzegen is 
ingezet voor alle visserijactivitei-
ten. 

De ingesloten school vissen wordt 
bemonsterd vóór de vrijlating om 
de soortensamenstelling, de 
groottesamenstelling en de 
hoeveelheid te ramen.

De vangst wordt 
vrijgelaten voordat 
de ringzegen tot een 
bepaald percentage 
is gesloten. We 
noemen dit het punt 
van ophaling. In de 
makreelvisserij is dit 
bij 80% sluiting van 
de ringzegen. In de 
haringvisserij bij 
90%. Als de 
ingesloten school uit 
beide soorten 
bestaat, is het punt 
van ophaling bij 80% 
sluiting.

2.3.2.2 De-minimisvrijstellingen in de noordwestelijke wateren

In 2021 gelden in de noordwestelijke wateren 15 de-minimisvrijstellingen. Op grond hiervan mogen 
bepaalde hoeveelheden worden teruggegooid. U vindt deze de-minimisvrijstellingen in tabel 5. 

Tabel 4: Vrijstellingen op grond van hoge overleving in de noordwestelijke wateren (vervolg) 



26 | Informatiebulletin visserij 

Tabel 5. De-minimisvrijstellingen in de Noordwestelijke wateren (2021)

Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Wijting ICES-sectoren 7b-k Bodemtrawls en zegens 
met een maaswijdte groter 
of gelijk aan 80 mm (OTB, 
OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, 
SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, 
TX)

Pelagische trawls (OTM, 
PTM) en boomkorren met 
een maaswijdte van 80-119 
(BT2).

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van wijting in deze 
visserijen

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2021.

Tong ICES-sectoren 7d, 
7e, 7f en 7g

Schakel- en kieuwnetten 
(GN, GNS, GND, GNC, GTN, 
GTR, GEN, GNF) 

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van tong in deze 
visserij

Tong ICES-sectoren 7d, 
7e, 7f,7g en 7h

Boomkorren (TBB) met een 
maaswijdte van 80-119 
mm

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van tong in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik van 
een Vlaams paneel.

Schelvis ICES-sectoren 
7b-7c en 7e-7k

Bodemtrawls en zegens 
(OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, 
SDN, SPR, SX, SV, TBB, TBN, 
TBS, TB, TX) met een 
maaswijdte groter of gelijk 
aan 100 mm (1)

Alle vistuigen met een 
maaswijdte groter of gelijk 
aan 80 mm (2)

Boomkorren met een maas-
wijdte groter of gelijk aan 
80 mm (3)

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van schelvis in deze 
visserijen

(1)  Deze vrijstelling 
geldt als vangsten 
voor maximaal 
30% uit 
langoustine 
bestaan.

(2)   Deze vrijstelling 
geldt als vangsten 
voor meer dan 
30% uit 
langoustine 
bestaan.

(3)  Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik 
van een Vlaams 
paneel.

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

Diverse 
soorten

(alleen 
ondermaats) 

ICES-sector 7a Visserij op Noordzeegarnaal 
met boomkorren (TBB) met 
maaswijdte groter of gelijk 
aan 31 mm

0,85% van de 
totale jaarlijkse 
vangsten van schol 
en 0,15% van de 
totale jaarlijkse 
vangsten van 
wijting in deze 
visserij 

Evervis ICES-sectoren 7b, 
7c en 7f-7k

Bodemtrawls (OTT, OTB, 
TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, 
TX)

0,5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
Evervis in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.
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Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Schartong

(alleen 
ondermaats)

ICES-deelgebied 7 Boomkorren (TBB) met 
maaswijdte 80-119 (BT2)

Bodemtrawls (OTT, OTB, 
TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, 
TX) met maaswijdte 70-99 
mm (TR2) 

0,85% van de 
totale jaarlijkse 
vangsten van schol 
en 0,15% van de 
totale jaarlijkse 
vangsten van 
wijting in deze 
visserij

Evervis ICES-sectoren 7b, 
7c en 7f-7k

Bodemtrawls (OTT, OTB, 
TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, 
TX)

0,5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
Evervis in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

Schartong

(alleen 
ondermaats)

ICES-deelgebied 7 Boomkorren (TBB) met 
maaswijdte 80-119 (BT2)

Bodemtrawls (OTT, OTB, 
TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, 
TX) met maaswijdte 70-99 
mm (TR2) 

4% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van scharretong in 
deze visserij

Voor TR2 vaartuigen 
in de ICES sectoren 7f, 
7g, het deel van 7h 
ten noorden van 49° 
30’ NB en het deel 
van 7j ten oosten van 
11° is deze vrijstelling 
slechts van 
toepassing als de 
vangst voor meer dan 
55% uit wijting of 
voor meer dan 55% 
uit een combinatie 
van zeeduivel, heek 
en schartong bestaat. 

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

Tong ICES-sector 7a Boomkorren (TBB) met een 
maaswijdte van 80-119 
mm (BT2)

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van tong in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik van 
een Vlaams paneel.

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022. 

Grote 
zilversmelt

Uniewateren van 
ICES-sector 5b, en 
ICES-deelgebied 6

Bodemtrawls (OTT, OTB, 
TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, 
TX) met maaswijdte groter 
of gelijk aan 100 mm (TR1)

Uniewateren van 
ICES-sector 5b, en 
ICES-deelgebied 6

Bodemtrawls (OTT, 
OTB, TBS, TBN, TB, 
PTB, OT, PT, TX) met 
maaswijdte groter of 
gelijk aan 100 mm 
(TR1)

Horsmakrelen ICES-deelgebied 6 
en de ICES-secto-
ren 7b-7k

Bodemtrawls, zegens en 
boomkorren (OTB, OTT, OT, 
PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, 
SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX) 

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van horsmakrelen 
in deze visserijen

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

Makreel ICES-deelgebied 6 
en de ICES-secto-
ren 7b-7k

Bodemtrawls, zegens en 
boomkorren (OTB, OTT, OT, 
PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, 
SV, TBB, TBN, TBS, TB, TX)

7% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van makreel in 
deze visserijen

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

Tabel 5. De-minimisvrijstellingen in de Noordwestelijke wateren (2021) (vervolg)
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Soort(en) Gebied Vistuig Hoeveelheid
Extra 
bepaling(en)

Schelvis

(alleen 
ondermaats

ICES-sector 6a Bodemtrawls (OTB, OTT, OT, 
TBN, TB) met een 
maaswijdte kleiner dan  
119 mm

3% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van schelvis in deze 
visserij

Vrijstelling geldt 
alleen bij gebruik van 
selectief vistuig. Voor 
meer informatie, zie 
teruggooiplan 
westelijke wateren).

Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022. 

Blauwe wijting ICES-deelgebieden 
5b, 6 en 7 

Industriële pelagische 
trawls

5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
van blauwe wijting 
in deze visserij

Vrijstelling geldt voor 
vaartuigen die vangst 
aan boord verwerken 
tot surimibasis.

Witte tonijn ICES-deelgebied 7 Pelagische spantrawls 5% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
in deze visserij

Makreel, 
horsmakreel, 
haring, wijting

ICES-sector 7d Pelagische trawls 1% van de totale 
jaarlijkse vangsten 
in deze visserij

Vrijstelling geldt voor 
vaartuigen met een 
lengte tot 25 meter. 
Vrijstelling geldt 
voorwaardelijk tot en 
met 31 december 
2022.

2.3.3 Hoeveelheden voor ongewenste vangsten
Vanwege de aanlandplicht zijn veel quota opgebouwd uit een aandeel 'gewenste vangsten' en een aandeel 

'ongewenste vangsten'. Nederland reserveert het aandeel 'gewenste vangsten' voor aanlandingen van 
maatse vis. Een deel van de ophoging van het quotum voor ongewenste vangsten wordt gereserveerd voor 
aanlandingen van ondermaatse vis en een deel wordt gebruikt voor uitgifte van aanlandcontingenten. 
Vangsten van ondermaatse vis worden niet in mindering gebracht op het contingent. Behalve als de 
hoeveelheid ondermaatse vis die wordt aangeland groter is dan de hiervoor gereserveerde hoeveelheid. 

De voorlopige quotumhoeveelheden en het aandeel gewenste en ongewenste vangst staan in de tabel 
hieronder. Hierin staan alleen de gecontingenteerde bestanden waarvoor de hoeveelheden voor onge-
wenste vangsten apart worden beheerd. Voor het eerste kwartaal van 2021 gelden dezelfde percentages 
ongewenste vangst als in 2020.

Tabel 5. De-minimisvrijstellingen in de Noordwestelijke wateren (2021) (vervolg)
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Tabel 6.  Voorlopig quotum, aandeel maats, verandering ten opzichte van 2020 en hoeveelheden voor 
ongewenste vangsten per soort

Soort Bestandcode
Voorlopig 
Quotum 
2021 (ton)

Maatse 
vis (ton)

Verandering 
maatse vis 
2021 t.o.v. 
maatse vis 
2020

Ongewenste vangst

ton
% t.o.v. 
quotum

Kabeljauw COD/2A3AX4 353 296 -75 % 57 16,2 %

Tong SOL/24-C 3.299 2.843 -75 % 456 13,8 %

Schol PLE/2A3AX4 8.627 7.036 -75 % 1.591 18,4 %

Wijting WHG/2AC4 206 150 -75 % 56 25,7 %

2.3.4 Aanlandcontingenten in 2021
Vangt u een vissoort die binnen uw visserij onder de aanlandplicht valt? Dan moet u die vangst aanlanden. 
Meestal heeft u in dat geval vangstrechten.  We kunnen deze vangst dan afhalen van uw contingent, het 
groepscontingent van uw PO of groep, en het nationale quotum. Is dit niet het geval? Vraag dan een 
aanlandcontingent aan. 

De aanlandplicht geldt ook voor alle soorten waarvoor een vangstverbod geldt voor vaartuigen in het MFL2 
segment. Het gaat om deze soorten:
• blauwe wijting
• grote zilversmelt
• haring
• heek
• horsmakreel
• kabeljauw
• kever
• koolvis
• makreel
• schelvis
• schol
• sprot
• tong
• wijting
• zeeduivel

Landt u een van deze soorten aan met een vaartuig in het MFL2 segment? Vraag dan een aanlandcontingent 
aan. Dat hoeft niet als het ondermaatse vangsten betreft. Voor soorten waarvoor een miniminstandhou-
dingsreferentiegrootte is vastgesteld, reserveren we jaarlijks een beperkte hoeveelheid van het quotum voor 
ondermaatse vangsten door vaartuigen in het MFL2 segment. 

2.3.4.1 Referentieprijzen aanlandcontingenten

We bepalen de referentieprijzen voor aanlandcontingenten op basis van de gemiddelde verkoopprijs van 
het voorgaande jaar. We bepalen referentieprijzen per kwartaal. De prijs voor een aanlandcontingent is 80% 
van de referentieprijs in het desbetreffende kwartaal. Op de website van RVO vindt u de actuele referentie-
prijzen per vissoort. 


